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تمبض السططئ الفطسطغظغئ تالئ ظادرة سطى الخسغث السالمغ لطمآجسات افطظغئ: وذلك طظ تغث أظعا ق تماطك صعة 
سسضرغئ ضاططئ أو وزارة دشاع وتسامث سطى صعة حرذئ حئه سسضرغئ فداء دور الصعة افطظغئ. وسطى الرغط طظ 
أن صعات افطظ الاابسئ لطسططئ الفطسطغظغئ صث طرت بفارة طظ الاَّمرس شغ السصث الماضغ، شإن بتبظا ُغزعر أن تسجغج 
أظزمئ طضاشتئ الفساد صث أخفص شغ طعاضئئ ذلك. وبثقً طظ ذلك، خدسئ صعات افطظ الاابسئ لطسططئ الفطسطغظغئ 
الظاجط سظ  الثارجغئ  الرصابئ  إلى  الفساد. ضما غمبض اقشاصار  ارتفاع طثاذر  إلى  لطاسغغج سطى ظتع طاجاغث، طا أدى 
سثم وجعد جعئ تحرغسغئ شسالئ أتث الاعثغثات الرئغسغئ قجاصقلغئ صعات افطظ. ُغصثر صعام صعات افطظ الاابسئ 
لطسططئ الفطسطغظغئ بتعالغ 85,000 وعع طا غمبض أتث أسطى ظسإ أشراد افطظ شغ السالط بالظسئئ إلى سثد المثظغغظ. 
وظزًرا إلى المساعغات السالغئ طظ التثر السام تةاه تطك المآجسئ افطظغئ، شمظ طخطتئ صعات افطظ الاابسئ لطسططئ 
الفطسطغظغئ أن تدع طساغغر خارطئ لطمساءلئ. شق ذاصئ لطسططئ الفطسطغظغئ سطى تتمض الفساد الثي ُغعثد صعاتعا 

افطظغئ، وعع طا غسجز سثم البصئ لثى المثظغغظ وغسعق صثرتعا سطى الاخثي لطاعثغثات.
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تستمر قطاعات الدفاع في جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا (MENA) في مواجهة الخطر الكبير المتمثل 
في الفساد. وفي الوقت نفسه، تستمر النزاعات المسلحة طويلة األجل في سوريا وليبيا واليمن، بينما تستمر االحتجاجات 
العامة ضد الفساد واالنفراد بالسلطة في عدٍد من البلدان - وهو ما يعكس السياق العام النعدام األمن والهشاشة. وعلى 
الرغم من أن بعض الحكومات قد التزمت علًنا بتعزيز جهود مكافحة الفساد، فال تزال هناك فجوة بين التشريعات القائمة 
والتنفيذ العملي لها. ذلك وتتسم المؤسسات العسكرية في المنطقة بأنها على درجة عالية من االستثناء الدفاعي، ما يؤدي 
إلى غياب الشفافية التي تمنع الجهات الرقابية من التدقيق بفعالية في ميزانيات وسياسات الدفاع في الوقت الذي يستمر 
فيه اإلنفاق في قطاع الدفاع وواردات األسلحة في االرتفاع. وتتفاقم هذه المخاوف من خالل أنظمة الحكم االستبدادية التي 
شوهدت في العديد من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا. كما ُتثبت االحتجاجات واالنتفاضات التي اندلعت في المنطقة 
بعد ثورات الربيع العربي في عام 2011 أن الفساد يمثل شكوى عامة مركزية ومستمرة. إن االستمرار في التعامل مع قطاع 
الدفاع على أنه استثنائي واإلخفاق في تلبية توقعات المواطنين  بالشفافية والمساءلة قد يزيد من انعدام تقتهم، ويؤدي 
إلى فقدان شرعية مؤسسات الدفاع، وتسهيل جهود التجنيد التي تقوم بها المجموعات المسلحة الخارجة عن الدولة. لذلك 
فمن األهمية بمكان أن تكشف الحكومات في المنطقة عن مزيد من المعلومات حول معدالت اإلنفاق واإلستراتيجية المتبعة 
في قطاع الدفاع، وأن تتخذ قرارات تخدم المصلحة العامة، وتسد الثغرات التي من شأنها أن تسمح بتفشي الفساد، وهذا 

بدوره يعزز األمن واالستقرار الوطنيين.

تلعب قوات األمن التابعة للسلطة الفلسطينية باعتبارها قوات دفاع غير تقليدية في المنطقة دوًرا حاسًما في الحفاظ 
على سيادة القانون وحفظ النظام، ومكافحة اإلرهاب، وضمان استقرار السلطة الفلسطينية. ودون االستثمار في أنظمة 
كما  العام.  األمن  تعزيز  إلى  األمن  قطاع  في  االستثمار  زيادة  تؤدي  أن  المرجح  غير  فمن  النزاهة،  على  للحفاظ  فعالة 
ُتستغل  تحتاج ألن  األمن  بأفراد  الخاصة  األجور  إدارة معدالت  مثل  المجاالت،  بعض  الُمتبعة في  الجيدة  الممارسات  أن 
لالستخدام في مجاالت أخرى، وال سيما في تعزيز مهام الرقابة الخارجية وتحسين الشفافية فيما يتعلق بالمشتريات في 

مجال األمن وإدارة الموظفين.

طظزمئ الحفاشغئ الثولغئ لصطاسغ الثشاع وافطظ 2

الشرق األوسط وشمال أفريقيا:
الصداغا ا�صطغمغئ الماسطصئ بالظجاعئ شغ صطاع الثشاع
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المثاذر السغاجغئ
في حين أن قطاع األمن يخضع لخطة إستراتيجية أمنية متاحة للجمهور مدتها خمس سنوات (2017-2022)، 
فإنه ال يوفر إطاًرا صارًما لمكافحة الفساد. وفي ظل غياب الرقابة التشريعية الفعالة منذ عام 2007 فإن ذلك 
يمثل تحديات على المستوى التنظيمي فيما يتعلق بتنفيذ قوانين مكافحة الفساد. وقد مّكن ذلك من تركيز 
السلطة الناتج عن التدرج المباشر للسلطة بين قوات األمن والسلطة التنفيذية، وهو ما يعزز تسييس قوات 
األمن على نحو متزايد. كما تخضع المؤسسة المكلفة بالتحقيق في الجرائم وقضايا الفساد ومالحقتها قضائًيا 
إلى  أدى االفتقار  التنفيذية. وقد  العليا والسلطة  القيادة  الُمبرر من  التأثير غير  إلى  الفلسطينية  السلطة  في 
يمنع  الجمهور.  لدى  الثقة  بعدم  الشعور  األمنية، كما عزز  المؤسسة  إلى تقويض مساءلة  العامة  المشاورات 
القانون رقم 9 لعام 1995 أي مواطن من نشر أي معلومات سرية تتعلق باألمن العام، ونتيجة لذلك ال يوجد 

لدى قطاع األمن أي سياسة تتسم باالنفتاح بشأن مشاركة المعلومات الهامة مع منظمات المجتمع المدني.

المثاذر المالغئ 
ممارسة  هناك  أن  إال  القاعدة.  هو  األمن  قطاع  إنفاق  على  الخارجية  والرقابة  الشفافية  إلى  االفتقار  يزال  ال 
لها على  الُمخطط  التصرف في األصول  الكشف عن عمليات  المالية، وذلك من خالل  اإلدارة  جيدة في مجال 
الموقع اإللكتروني لوزارة المالية وعدم وجود نفقات خارج الميزانية. ومع ذلك، فإنه في إطار الممارسة العملية 
وحدة  إن  حيث  المالية،  الرقابة  من  للغاية  ضئيل  قدر  إلى  الفلسطينية  للسلطة  التابعة  األمن  قوات  تخضع 
التدقيق الُمكلفة باإلشراف على المشتريات المتعلقة باألمن يرأسها وزير المالية نفسه ومن ثمَّ فإنها تفتقر 
إلى االستقاللية. وال ُتتاح تقارير التدقيق للمواطنين، وتندرج ميزانية األمن الُمجمعة ضمن الميزانية العامة 

وال تكشف إال عن القليل من مصادر الدخل.

طثاذر شساد المعظفغظ 
الجدارة، وذلك على  يأتي على حساب  الوالء  أن  األمنية يعني  المسائل  الُمبرر على  السياسي غير  التأثير  إن 
المسؤولون بقطاع األمن من  ، يتمّكن  . ومن ثمَّ الموظفين وترقيتهم  الرغم من وجود تشريع ُينظم تعيين 
التالعب بالنظام األمني من أجل المنفعة الشخصية. كما أن التشريع الخاص بالمبلغين عن المخالفات يتسم 
بالضعف، وفي حين ُيعد الفساد جريمة بنص القانون، فإنه ال توجد حاالت معروفة لعسكريين حوكموا نتيجة 
لسلوك فاسد. إذا كانت ُتكتشف مثل هذه الحاالت، فإن األدلة ُتشير إلى أنه يتم التعامل مع التحقيق داخلًيا 
وال يؤدي إلى محاكمة، على النحو المنصوص عليه في القانون. في المقابل، يوجد تشريع صارم إلدارة رواتب 
موظفي قطاع األمن: كما أن معدالت األجور لجميع العاملين في الخدمة متاحة على موقع وزارة الداخلية، كما 

أن مدفوعات التيسير محظورة وال يوجد دليل على وجود عاملين وهميين.

المثاذر السمطغاتغئ 
لم تضع السلطة الفلسطينية بعد إطاًرا لتقييم المخاطر ومنهجية مؤسسية للتصدي لمخاطر الفساد التشغيلية، 
حيث ال يؤخذ الفساد حالًيا في االعتبار عند التخطيط المسبق للعمليات. وبصرف النظر عن التعاون مع منظمات 
المجتمع المدني بغرض تدريب موظفي األمن على مكافحة الفساد، فال يوجد دليل على أن قوات األمن التابعة 
للسلطة الفلسطينية تستعين بمتخصصين مدربين لرصد المخاطر الخاصة بالعمليات أو أنها تستخدم مبادئ 
النزاهة  ممارسات  عن  تقارير  تصدر  ال  أنها  عن  فضًال  ذلك  والتقييم.  بالرصد  يتعلق  فيما  معينة  توجيهية 

ومكافحة الفساد أو الجهود المبذولة في هذا القطاع.

طثاذر المحارغات 
ال يزال الغموض يكتنف مشتريات القطاع األمني للسلطة الفلسطينية على نحٍو مثيٍر للقلق. وهو ما ينص 
ال  أنه  حين  وفي  للجمهور،  ُيتاح  ال  والذي  الفلسطينية،  للسلطة  العامة  والمشتريات  التوريدات  قانون  عليه 
يشجع الممارسات الفاسدة والتواطؤ، فإنه على الصعيد العملي يجري التحقيق في قضايا الفساد في بعض 
المشتريات تتم غالًبا من خالل  أن  الرغم من  للتقاضي في كثير من األحيان. على  األحيان ولكنها ال تخضع 
دامغة  أدلة  وهناك  مخصصة  إستراتيجية  خطة  ضمن  ُتذكر  ال  المشتريات  احتياجات  فإن  مفتوحة،  منافسة 
األمن. كما  والتأثير على مشتريات قطاع  اإلستراتيجية  االحتياجات  يمكنها تخطي  الفردية  القرارات  أن  على 
تخضع مشتريات قطاع األمن كذلك إلى أدنى حد من التدقيق الداخلي، وليس ثمة دليل على أن المتعهدين 

أو الموردين يوقعون على مواد مكافحة الفساد.
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التركيز الموضوعي
غصثم الصسط الاالغ طظاصحًئ لطسثغث طظ الاتثغات الاغ تعاجه السططئ الفطسطغظغئ شغ طةال طضاشتئ الفساد والظجاعئ 

شغ صطاع الثشاع، ضما غصارح طةاقت ا�خقح بظاًء سطى ظاائب المآحر التضعطغ لطظجاعئ شغ صطاع الثشاع.

إن الافاوت شغ السططئ بغظ طثاطش الةعات الفاسطئ شغ طآجسئ الثشاع صث غآدي إلى تاقت طظ الظفعذ غغر الُمئرر، تغث 
غساثثم أتث افذراف طضاظاه لطدشط سطى ذرف آخر قتثاذ صرارات ق تخإ شغ المخطتئ السطغا لطثولئ. ششالًئا طا ُتةِئر السططئ 
الاظفغثغئ الئرلمان أو صطاع الثشاع سطى سمطغات حراء أو تخثغر أو طقتصات صدائغئ. وظادًرا طا غظطعي الاأبغر غغر الُمئرر سطى 
تعثغثات طئاحرة صث تاسط غالًئا بسثم الحرسغئ بمعجإ الصاظعن. ضثلك صث غآدي أي طعصش ق تاسط شغه سمطغئ الاثصغص أو 

اتثاذ الصرارات باقجاصقلغئ إلى تأبغر غغر ُطئرر، ضما عع التال طع آلغات تسغغظ المعظفغظ وا�حراف سطغعط.

الاأبغر غغر الُمئرر

ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تفكر في القضاء على أي فرص للمصالح الشخصية واالنتماءات السياسية التي من شأنها 
التأثير على عملية ُصنع القرار وتخطي االحتياجات اإلستراتيجية. كما أنه من األهمية بمكان أن ُتخضع السلطة الفلسطينية 
قواتها األمنية ألعلى مستويات المساءلة لتضمن عملها بنزاهة نيابة عن الشعب الفلسطيني، وكذلك لضمان الحفاظ على 

األمن وعلى ثقة المواطنين. ويجب أن تسند المناصب العليا والمتوسطة في قوات األمن بناًء على الجدارة والكفاءة.

تعجث طعام الرصابئ شغ حضض عغؤات لمضاشتئ الفساد، ووظائش تثصغص و/أو لةان برلماظغئ، لضظ طآجسات الثشاع ق تجال 
طسفاة تارغثًغا طظ عثه الثرجئ طظ الاثصغص. إن آلغات الرصابئ ُترجغ دسائط البصئ شغ أن افظزمئ صادرة سطى طعاجعئ الاأبغر 
غغر الُمئرر وأن لثغعا الضفاءة لمعاجعئ تتثغات المعارد. ضما تدمظ آلغات الرصابئ الفسالئ أن تضعن صرارات الثشاع العذظغ 
الماسطصئ بالسمطغات والمغجاظغات وإدارة حآون افشراد وسمطغات حراء افجطتئ صعغئ وطاسصئ طع اقتاغاجات ا�جاراتغةغئ، 

ضما غمضظعا طقتزئ المحاضض شغ طرتطئ طئضرة، صئض أن تعثد ضغان طآجسات الثشاع وافطظ.

الرصابئ

أعضائها  م  تفهُّ وأن تضمن  األمنية  ولجنتها  التشريعية  إنشاء مؤسستها  إعادة  تعمل على  أن  الفلسطينية  للسلطة  ينبغي 
وخبرتهم الكافية فيما يتعلق بمعايير المساءلة والنزاهة الخاصة بقطاع األمن. وستستفيد السلطة الفلسطينية من توضيح 
مسؤوليات مختلف األجهزة التي تندرج ضمن إطار قوات األمن (أجهزة المخابرات وقوات الشرطة والقوات المسلحة) وكذلك 

من إنشاء خطوط واضحة لإلبالغ والمساءلة، وذلك للحد من التأثير غير الُمبرر واستعادة ثقة الجمهور في قطاع األمن.

إن الحفاشغئ تةسض التضعطئ أضبر شاسطغئ، لغج شصط طظ خقل السماح �لغات الرصابئ بالسمض بفسالغئ، ولضظ أغًدا سظ ذرغص 
خطص شرص لاسعغض السمطغات لاتصغص تأبغر وضفاءة أضئر. شغ تغظ غآدي غغابعا إلى سثم البصئ شغ التضعطئ واظسثام افطان 
لطسططئ السغاجغئ. ضما صث غآدي اقشاصار إلى الحفاشغئ بحأن الصثرة السسضرغئ وطغجاظغات الثشاع وسمطغات الحراء إلى زغادة 
خطر اظاحار افجطتئ، طا غآدي بثوره إلى اتامال سثم اقجاصرار والدشط لجغادة ا�ظفاق سطى صطاع الثشاع. وسطى الرغط طظ 

أن بسخ افطعر صث تتااج إلى أن تزض ذغ السرغئ، شإن سثم الحفاشغئ غةإ أن غضعن اجابظاًء ُغساث به ولغج صاسثة.

الحفاشغئ

ستستفيد السلطة الفلسطينية من إتاحة تقارير التدقيق بشأن عمليات التصرف في األصول للمواطنين وكذلك من نشر 
المختلفة  بالجهات  الخاص  اإلنفاق  معلومات مفصلة عن  توفير  مع  وذلك  بشكل مفصل،  األمن  لقطاع  السنوية  الميزانية 
أيًضا أن تأخذ بعين االعتبار تشجيع  الداخلية  الشراء، والصيانة. وينبغي لوزارة  التدريب، والرواتب، وعمليات  ويشمل ذلك 
التحقيقات والمالحقة القضائية المتعلقة بالفساد، وإتاحة نتائجها للجمهور، وكذلك صياغة ونشر منهجية مفصلة لمعالجة 

مخاطر الفساد على شتى المستويات اإلستراتيجية والتشغيلية والتكتيكية.
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بطاقة أداء الدولة: الكويت
مخاطر حرجة 21 E النتيجة العامة للدولة

مفتاح الرموز نطاق الدرجات مخاطر الفساد
A 83 - 100 طظثفدئ جًثا
B 67 - 82 طظثفدئ
C 50 - 66 طاعجطئ
D 33 - 49 سالغئ
E 17 - 32 سالغئ جًثا
F 0 - 16 خطغرة

بيان المصطلحات
NEI - ق تاعشر طسطعطات ضاشغئ لطاعخض لظاغةئ المآحر.

NS - ق تعجث ظاغةئ لطمآحر بأي بطث.
NA - ق غظطئص.

منظمة الشفافية الدولية لقطاعي الدفاع واألمن
www.ti-defence.org/gdi
twitter.com/ti-defence

المخاطر السياسية E 27
Q18 المعارد الطئغسغئ  A 100
Q23 ضعابط الاخثي (اتفاصغئ الاةارة باقجطتئ) A 100
Q5 اقتفاصغات الثولغئ (اقتفاصغئ افطمغئ لمضاشتئ الفساد) (طظزمئ الاساون اقصاخادي والاظمغئ) A 100
Q6 الظصاش السام C 63
Q19 اقرتئاذات بالةرغمئ المظزمئ C 50
Q1 اتثصغص السططئ الاحرغسغئ D 33
Q4 طحارضئ طظزمات المةامع المثظغ D 33
Q14 تعشر المغجاظغئ E 25
Q3 طظاصحئ جغاجئ الثشاع E 25
Q8 وتثات افخقصغات واقطابال E 25
Q15 طثخعل صطاع الثشاع  E 17
Q12 حفاشغئ المغجاظغئ وتفخغطعا F 13
Q17 الاثصغص الثارجغ F 13
Q20 أظحطئ الحرذئ الماسطصئ بالةرائط المظزمئ F 13
Q11 تثطغط الحراء F 8
Q16 الاثصغص الثاخطغ F 6
Q10 تصغغمات المثاذر F 0
Q13 تثصغص المغجاظغئ F 0
Q2 لةظئ الثشاع F 0
Q21 اقحراف سطى أجعجة المثابرات F 0
Q22 اقظاثابات شغ أجعجة المثابرات F 0
Q7 جغاجئ طضاشتئ الفساد F

F
0

Q76 طةمعسات الدشط F 0
Q9 بصئ المعاذظعن شغ المآجسات NS

المخاطر المالية D 39
Q29 ا�ظفاق خارج المغجاظغئ A 100
Q31 المطضغئ الظفسغئ A 50
Q32 تثصغص المحارغع الاةارغئ الممطعضئ لطةغح A 50
Q33 المآجسات الثاخئ غغر الُمخرح لعا C 50
Q24 ضعابط الاخرف شغ افخعل D 31
Q25 تثصغص الاخرف شغ افخعل E 25
Q77 إظفاق صطاع الثشاع E 25
Q26 ا�ظفاق السري F 13
Q27 تص السططئ الاحرغسغئ شغ العخعل لطمسطعطات F 8
Q28 تثصغص الئرظاطب السري F 8
Q30 العخعل إلى المسطعطات F 0

المخاطر المتعلقة بفساد الموظفين D 40
Q39 ظزام الثشع A 100
Q35 سثد افشراد B 75
Q38 الرحعة لاةظإ الاةظغث C 58
Q40 الاثرغإ سطى طضاشتئ الفساد C 50
Q44 ا�بقغ سظ المثالفات C 50
Q45 طثوظئ صعاسث السطعك السسضري C 50
Q50 الرحعة لطاسغغظ شغ العظائش ذات افشدطغئ C 50
Q34 المقتصئ الصدائغئ لةرائط الفساد D 42
Q46 ا�جراءات الاأدغئغئ لفشراد D 38
Q47 طثوظئ صعاسث السطعك لطمثظغغظ D 38
Q48 اقلاجام السام بالظجاعئ D 33
Q42 المعضعسغئ شغ الاسغغظات E 31
Q36 العظائش سالغئ المثاذر F 8
Q41 طسثقت افجعر والئثقت F 8

Q49 المقتصئ الصدائغئ لةرائط الفساد F 0
Q37 العظائش سالغئ المثاذر F 0

NSQ43 الرحعة لاةظإ الاةظغث

المخاطر العملياتية F 8
Q52 الاثرغإ السمطغاتغ E 25
Q53 الاثطغط المسئص F 13
Q51 السصغثة السسضرغئ F 0
Q54 الرصابئ سطى الفساد شغ السمطغات F 0
Q55 الدعابط شغ الاساصث F 0
Q56 الماسعثغظ السسضرغغظ بالصطاع الثاص NS

مخاطر المشتريات E 23
Q58 دورة المحارغات C 58
Q69 شرض السصعبات سطى المعرد C 58
Q64 المظاشسئ شغ سطمغات المحارغات C 50
Q66 ضعابط طضاشتئ الاعاذآ الاةاري C 50
Q63 طاططئات الحراءات D 42
Q68 آلغات تصثغط الحضاوى D 33
Q65 ضعابط لةظئ المظاصخات E 31
Q57 الاحرغسات الثاخئ بالمحارغات E 25
Q59 آلغات الرصابئ سطى المحارغات E 25
Q67 طظح/تصثغط السصث E 25
Q71 الرصابئ سطى سصعد الاسعغخ E 19
Q60 المحارغات الاغ ُغتامض الضحش سظعا F 0
Q61 المحارغات الاغ تط الضحش سظعا شسطًغا F 0
Q62 اقلاجام بالمساغغر الاةارغئ F 0
Q70 سصعد الاسعغخ F

F
F
F

0
Q72 طظاشسات سصعد الاسعغخ 0
Q73 العضقء والعجطاء 0
Q74 باصات الامعغض 0
Q75 الدشط السغاجغ شغ سطمغات المحارغات NS
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